
SKAL DER VÆRE FEST
- SÅ START FESTEN HER!!!
En af Vestjyllands største festudlejere!

Tinghøj 
    Service Udlejning
Tinghøj 
    Service Udlejning

 Udlejning af telte, service, borde, stole, toiletter, hoppepuder og borge m.m
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Vi gør hjemme fester til nemme fester!
Dette er vores motto og med mere end 20 års erfaring lever vi stærk op til det.

Vi byder Dem velkommen til vores store udlejnings katalog, hvor du finder alt som skal 
bruges til konfirmationen,fødselsdagsfesten,svendegildet,receptionen,byfesten,bryl-
luppet og meget mere. 
Alle vores telte og forlystelser er godkendte og lever selvfølgelig op til den Danske lov-
givning.
Vi har et bredt udvalg af service,borde og stole og kan dække op til over 3000 personer 
og har telte som netop passer til Jeres behov eller ønske.
Er dét rodeotyren som skal sætte gang i festen, eller hoppeborgen som børnene kan 
hygge sig med, klarer vi selvfølgelig også dette.
Kræves der ekstra toiletter eller køl har vi et bredt udvalg der også
Ikke nok med det så slipper i også selv for opvasken den snupper vi for jer.
Hos os sætter vi vores kunder meget højt og alle får samme behandling. 

Årets festudlejer:
Vi blev i 2017 udvalgt af Brancheforening Danske Festudlejer til årets festudlejer, hvil-
ket vi er meget stolte af. 
Kåringen lød på at vi overholdt vores aftaler – leverede det som var aftalt og til tiden 
– højt standard af udlejningsgrej – uddannet personale og ikke mindst at vi var meget 
professionelle.

Husk vi er de første der kommer og de sidste der går. 
Vi ønsker Jer alle en god fest. 

2   Svenning Kjær Pedersen
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Gafler rosaguld  5,00
Knive rosaguld  5,00
Desserskeer rosaguld 5,00
Kagegafler rosaguld 5,00
Theske rosaguld 5,00

Salatbestik, stål, 32,5 cm 8,00
Pastaske   3,00
Brødkniv   5,00
Kødkniv   5,00
Ostehøvl   3,00
Oplukker   2,00
Pølsetang   5,00
Isske til kugler             10,00
Opøser    3,50
Serveringstang   5,00
Proptrækker   5,00

Glas
Pris pr. stk. incl. moms

Ølglas på fod  3,50
Ølglas 3,50
Vandglas, »Island«, lav 3,50
Vandglas 3,50
Vandglas smal 3,50
Blå vandglas 3,50
Hvidvinsglas, »Ballon«, 12 cm 3,50
Rødvinsglas, »Ballon«, 13 cm 3,50
Dessertvinsglas, »Ballon«, 9 cm 3,50
Hvidvinsglas »Elegance«, 16,5 cm 3,50
Rødvinsglas »Elegance«, 15 cm 3,50
Dessertvinsglas »Elegance«, 11,5 cm 3,50
Hvidvinsglas, »Tulipan«, 20 cm høj 4,25
Rødvinsglas, »Tulipan«, 22 cm høj 4,25
Dessertglas, »Tulipan«, 16 cm høj 4,25
Hvidvinsglas Krystal 5,00
Rødvinsglas krystal 5,00
Champagne Krystal 5,00
Krystal vandglas 3,50
Vandkarrafler krystal  20,00
Solonga vinglas Rosa 5,00
Solonga vinglas Oliven 5,00
Champagneglas, høj 3,50
Champagneskål, slinger 3,50
Ølkrus 4,00
Snapsglas 3,00
Swingpokal 3,00
Drinksglas hård plast 3,00
Shots glas 2,50
Cognacglas 3,00
Irish Coffee glas 4,50
Sjus glas 3,00

Drinkglas 
Martini glas  5,00
Margarita glas  5,00
Highball glas  5,00
Beholder til læske-
drik/drinks            50,00
Bartender sæt          100,00     Fåes også i pakker.

Tallerkner og kopper m.m.
Pris pr. stk. incl. moms 
Firkantet frokosttallerken, 21 cm  2,75
Firkantet middagstallerken, 24 cm  3,00
Receptionstallerken m/ plads til et vinglas  4,00
Kagetallerken, 17 cm  1,75
Frokost tallerken, 21 cm   2,00
Middagstallerken, 24 cm  2,50
Dyb tallerken, 24 cm   2,50
Gourmet tallerken, 32 cm  4,00
Dækketallerken, ”sølv”, 32 cm   6,50
Kop m. underkop  3,00
Kagetallerken, Elegance   3,00
Frokosttallerken, Elegance   3,25
Middagstallerken, Elegance   3,50
Dybe tallerkner, Elegance  3,50
Kop/underkop, Elegance   4,00
Fløde- og sukkersæt   4,50
Tekrus   3,00
Suppeskål  4,00
Isassiet  3,00
Portionsglas   3,00
Høje portionsglas  4,00
Ramakin, hvid, 8,5 cm  3,00
Ponacotta glas  5,00

Bestik
Pris pr. stk. incl. moms 

P1
Grill kniv   2,50
Kniv,     1,50
Gaffel,      1,50
Spiseske,   1,50
Dessertske,    1,50
Teske,     1,50
Kagegaffel,    1,50
Kartoffelske,    3,50
Sauceske,     3,50
Kage-/smørre- 
brødsspade,    3,50
Lagkagekniv,   4,00
Stegegaffel,   5,00

Chippendale
Kniv    2,50
Gaffel    2,50
Frokostkniv   2,50
Frokostgaffel   2,50
Spiseske   2,50
Dessertske   2,50
Teske    2,50
Kagegaffel   2,50
Kartoffelske   5,00
Sauceske   5,00
Kage-/smørre- 
brødsspade   4,00
Salatbestik, plast  3,50
Salatbestik, stål   5,00
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e Festen starter med et veldækket bord...

Ballonpakke 1
Flad tallerken
Kniv + gaffel

Vandglas
Rødvinsglas ballon 

Inkl. opvask
Pris pr. kuvert 

KUN 
kr. 17,-

Bestil pakkerne 
på tsudlejning.dk

Skriv blot 
antal personer

Elegance 2
Frokost tallerken 

Flad tallerken 
Knive + gafler 

Dessertske 
Vandglas 

Hvidvin & rødvinsglas Elegance
 Inkl. opvask

Pris pr. kuvert 
KUN 

kr. 25,-

Se også vores 
drinks pakke på 
tsudlejning.dk

Tulipan lux pakken
Vinglas, 

 Vandglas,
 Velkomstglas  
 Tallerkener

 Kop + underkop
  Knive + Gafler 

 Kagegaffel
 Dessertske
inkl. opvask

  Pris pr. kuvert
KUN
 60,-

HUSK vi klare
opvasken.....
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Ovalt stålfad, 50 cm  10,00
Ovalt stålfad, 55 cm 10,00
Ovalt stålfad, 63 cm 17,00
Opsats til fad til buffetbordet 7,00
Suppeterrin, 4 l 8,00
Fløde- og sukkersæt 4,50

Diverse 
Pris pr. stk. incl. moms

Brødkurv, rund, beige, 20 cm 4,00
Brødkurv, rund, brun, 20 cm 4,00
Brødkurv, firkantet, 27x36 cm 5,00
Brødkurv, firkantet, 45x55 cm 10,00
Salt og peber, glas, med indhold 4,00
Salt og peber, porcelæn, med indhold 5,00
Salt og peber, glas m/ sølvlåg, med indhold 8,00
Saltkar 3,00
Glas med tandstikker 3,00
Glaskande 6,00
Vandflaske m/ patentprop 6,00
Vandkaraffel 6,00
Vinkaraffel 6,00
Termokande til kaffe 8,50
Termokander til te 8,50
Stål termokande til kaffe 15,00
Stål termokande til te 15,00
Menuholder 25,00
Champagnekøler til1 fl., ”sølv” 45,00
Champagne sabel 100,00
Isterningsspand  20,00
Lille bowle, ”sølv”, 30 cm 55,00
Stor bowle, ”sølv”, 40 cm 60,00
Kaffemaskine, 12 kp., 2 kander 150,00
1 pose kaffe svarende til 12 kopper færdig kaffe   22,00
Kaffemaskine, 40 kp 150,00
Kaffemaskine, 80 kp 175,00
Kaffemaskine m/ vandtilslutning, 30 l 700,00
Tjenerbakke 5,00
Skænkeprop 13,50
Vinåbner, bordmodel 100,00
Dobbelt el-kogeplade, 220 V 80,00
Varmeplade til buffeten, 220 V 100,00
Varmeplade til fyrfadslys 55,00
Varmekar 100,00
El-suppegryde, 10 l, 220 V 100,00
El-varmekasse, 220 V 150,00
Gryde, 6 l 45,00
Gryde, 18 l 45,00
Gryde, 23 l 45,00
Bryllupskagestativ, 4 etager, 20-25-30-40 cm 150,00
Gitter til navneskilte 35,00

Skåle og fade i glas 
Pris pr. stk. incl. moms 
Glasskål, 8,5 cm 2,50
Glasskål, 10 cm 2,50
Glasskål, 12 cm 3,00
Glasskål, 14 cm 3,00
Glasskål, 17 cm 4,00
Glasskål, 20 cm 6,00
Glasskål, 23 cm 6,00
Glasskål, 26 cm 7,00
Glasskål, 28 cm 7,00
Rundt glasfad, 27 cm 6,50
Glasfad på fod, 20 cm 10,00
Smør-assiet, 10 cm 5,00

Skåle og fade i hvidt porcelæn 
Pris pr. stk. incl. moms 

Porcelænsskål, 20 cm 8,00
Porcelænsskål, 22,5 cm 8,50
Skål, skrå Ø18 - 38cl 18,00
Skål, skrå Ø24 - 70cl 20,00
Skål skrå Ø30 - 115 cl 22,00
Kartoffelskål 8,00
Saucekande 8,00
Oval porcelænsskål, 21 cm 16,00
Oval porcelænsskål, 28 cm 18,00
Oval porcelænsskål, 37 cm 20,00
Rundt porcelænsfad, 31 cm 9,00
Ovalt porcelænsfad, 28x38 cm 11,00
Ovnfast fad, firkantet, 24x31 cm 10,00
Ovnfast fad, ovalt, riflet, 26x38 cm 10,00
Ovnfast fad, lille, 22x31 cm 10,00
Ovnfast fad, firkantet med greb, 25x35 cm 10,00
Ovnfast fad, ovalt, 27x39 cm 10,00

Skåle og fade i rustfri stål
Pris pr. stk. incl. moms

Kartoffelskål  5,00
Sauceskål 5,00
Rundt stålfad, 27 cm 6,50
Rundt stålfad, 32 cm 6,50
Rundt stålfad, 36 cm 6,50
Ovalt stålfad, 30 cm 4,00
Ovalt stålfad, 37 cm 5,00
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Pris pr. stk. incl. moms 

1-armet sølvstage 20,00
3-armet sølvstage 25,00
5-armet sølvstage 30,00
5-armet sølvstage på række 40,00
5-armet sølvstage til buffeen, 60 cm 50,00
5-armet sølvstage til runde borde, 77 cm   100,00
1-armet sølvstage til gulvet, 1 m 60,00
5-armet sølvstage til gulvet, 1 m 125,00
5-armet sølvstage til gulvet, 1,5 m 200,00
Glaslysestage, 5 cm høj 5,00
Glaskuppel til gulvstager 10,00
Glasplade til lys, 10x10 cm 5,00
Firkantet spejle, 10x10 cm 7,00
Firkantet spejle, 20x30 cm 13,00
Firkantet spejle, 30x30 cm 13,00
Hjertespejl, 12, 13 eller 14 cm 8,00
Bølgespejl, 8x16 cm 10,50
Bølget glas til fyrfadslys 5,00
Oval porcelænsskål til fyrfadslys 5,00
Cylinderglas med sølvindsats til fyrfadslys 5,00
Vase til enkelt blomst, 32 cm 4,50
Glas cylindervase, 19 eller 23 cm 8,00
Stor glas vase, 70 cm 50,00

Ekspeditionsgebyr:
For ordrer under 100,- kr. 

tillægges et ekspeditionsgebyr 
på 50,- kr.

OBS!
Ordrer kan ikke reduceres 

senere end 8 dage før 
arrangementet.
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Servietter & duge
Pris pr. stk. incl. moms 

Stofduge, 140x175 cm 55,00
Stofduge, 140x220 cm 60,00
Stofservietter 9,50
Viskestykker 10,00

Stofdugene fåes i utallige farver.

Bordpapir
Bordpapir, hvid, 50 mtr  dagspris
Bordpapir, farvet, 50 mtr dagspris
Bordpapir, luxus kvalitet, 25 mtr dagspris
Bordpapir, luxus kvalitet, 10 mtr dagspris

Smudsmåtter, 85x150 cm 80,00
Smudsmåtter, 115x400 cm 350,00
Rød løber - sælges pr. løbende meter:
Rød løber - 2 mtr bred 75,00
Rød løber - 1,30 mtr bred 55,00

VIP Barriere pr. stk
Guld stander  100,00
Sort tov til guld stander 50,00
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Pris pr. stk. incl. moms

Borde, 80x120 cm, 4 pers. - god plads 38,00
Borde, 80x150 cm, 6 pers 40,00
Borde, 80x180 cm, 6 pers. - god plads 42,00
Borde, 80x200 cm, 8 pers 45,00
Arbejdsborde 80x120 cm - justerbar 75,00
Runde borde, Ø 120 cm, 6 pers 55,00
Runde borde, Ø150 cm, 8 pers 65,00
Runde borde, Ø160 cm, 9 pers 75,00
Runde borde, Ø180 cm, 10 pers 100,00
Firkantet borde, 150x150 cm, 8 pers 75,00
Ovalt bord, til ta’ selv bord, 3 x 1,2 mtr 75,00
Buet ta’ selv bord m/ dug, ca. 80x360 cm 400,00
Stå borde, rund, Ø 80 cm 65,00
Stretch duge til stå borde sort/hvid 40,00
Cafébord, Ø 80 cm 45,00
Stå borde, 60 x 200 cm 65,00
Sort presenningsdug til 2,20 borde  25,00

Stole
Pris pr. stk. incl. moms

1.   Hvid bistro stol (velegnet til græs) 8,50
2.   Stabelstol, grå 10,00
3.   Stabelstol, grå, m/ polster på sæde 13,50
4.   Stabelstol, sort, m/polster på sæde/ryg 15,00
5.   Royal stol, sort 15,00
6.   Royal stol, grøn 19,00
7.   Royal stol, rød 19,00
8.   Overtræk til guldstole, råhvid 25,00
9.   Chivary stol, hvid m/ sort hynde 30,00
Barstol  50,00
Bord/bænkesæt, 2,2 mtr 125,00
Bænke, 220x18 cm 30,00
Barne stol 30,00
Indendørs bord/bænkesæt 150,00

Stolene kræver kun 50 cm plads, men for god 
komfort 55-60 cm.

Ved opstilling af borde bør der være 125 cm
mellem bordrækkerne.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Pris pr. stk. incl. moms 

Mål på gulv: Trægulv 80x300 cm - Plastgulv 50x200 cm
Trægulv ved selvafhentning pr. m2 20,- 
Trægulv ved levering, pr. m2 25,-
Trægulv ved lægning, pr. m2 35,-
Trægulv uden telt (selvafhentning), pr. m2 30,-
Bryllupsgulv, lakeret, pr. m2 35,-
Plast gulv, mørkegrå, pr. m2 30,-
Lysdæmper til lysekrone 100,-
Lysekrone, pr. stk  125,-
Antik lysekrone 200,-
Up light, pr. stk.  75,-
Enkelt lampe 30,-
Lysbom 175,-
Up light med farve 75,-
Prismelysekrone 350,-
Lyskæde med klare pærer, 25 m 250,-
Lyskæde med farvede pærer, 25 m 250,-
Nødlys m/ udlamper 350,-
Up light, pr. stk.  40,-
Insekt-/fluefanger, 220 V 150,-
Oliefyr, ex. forb., 50 kW, 220 volt, m/ 2 slanger         1.000,-
Oliefyr, ex. forb., 80 kW, 220 volt, m/ 4 slanger        1.800,-
Olietank med pumpe excl. diesel              450,- 
Gasovn til opvarmning, excl. forb. 100,-
Gasflaske, 11 kg 300,-
Stuebirk i potte, 1,70 m 50,-
Annanas planter 50,-
Fakler, pr. stk. ekskl. lampeolie 25,-
Strømtavle 150,-
Kabeltromle 75,-
Kraft kabel 75,-
Forlængerledning 50,-
Lanterne til batteri   20,-
Terrassevarmer. excl gas h 1.35 mtr 200,-
9 kw varmeblæsere til kraft 100,-
Diverse
Flagstænger, 2 m på fod  75,-
Flagstænger til nedgravning med flag, 6 m        200,-
Køleskab 300,-
Køleskab m/ glaslåge 350,-
Festgrill, evt. til pattegris 400,-
Garderobestativ m/ plads til ca. 40 bøjler             70,-
Løse bøjler, pr. stk 0,75,-

Maste-telte
Pris pr. stk. incl. moms 

Et spændende telt med mange muligheder.
Vi foreslår, at man i mastesektionen opstiller vores 
ovale bord til buffet / ta’ selv bord.

Mastesektion...........6 x 6 meter 2.000,-
Efterfølgende...........6 x 3 meter 800,-
Apsis 400,-

Indgangstelt
Pris pr. stk. incl. moms 

3 x 3 m.
Indgangsparti til alm. telte. Velegnet til garderobe. 
Pris 1.250,- (uden dørparti)

Pagodetelte
Pris pr. stk. incl. moms

3 x 3 meter pagodetelte. Velegnet til indgang.
Pris 2.000,-

Stakit, flytbar
Pris pr. stk. incl. moms

Nemt at opstille ved indgang, foran musikken med 
mere. Pris pr. sektion incl. stolper 40,-
Mål: 140 cm pr. sektion.
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Teltene kan opstilles på mange forskellige må-
der. Vi er gerne behjælpelig med inspiration.

Bemærk: Der skal min. være 2 mand, som er 
behjælpelig ved opstilling/nedtagning af 

6 mtr. telte, hvis ikke andet er aftalt, ellers 
beregnes opstillings/nedtagningsgebyr.

Bemærk: Der skal min. være 3 mand, som er 
behjælpelig ved opstilling/nedtagning af 

9 mtr. telte, hvis ikke andet er aftalt, ellers 
beregnes opstillings/nedtagningsgebyr.

Bord med vask 100,-
Bord m/ vask og vandvarmer 500,-
Affaldsstativ 35,-
Almindelig ovn   150,-
Træstubbe med skin 50,-   
Varmetæpper rød 15,-

Almindelige telte
Pris pr. stk. incl. moms 

(6 m bred - sidehøjde 2,2 m - kiphøjde 3,5 m)
Størrelse Antal personer Pris
3 x 3 meter.................8 1.200,-
3 x 6 meter................15 1.850,-
6 x 6 meter................34 2.200,-
6 x 9 meter................50 3.100,-
6 x 12 meter..............68 3.950,-
6 x 15 meter..............90 4.800,-
6 x 18 meter.............105 5.700,-
6 x 21 meter.............120 6.550,-
6 x 24 meter.............135 7.400,-
6 x 27 meter.............150 8.300,-
6 x 30 meter.............165 9.150,-
6 x 33 meter.............180 10.050,-
6 x 36 meter.............195 10.950,-
6 x 39 meter.............210 11.850,-
6 x 42 meter.............225 12.650,-
6 x 45 meter.............240 13.550,-
6 x 48 meter.............255 14.400,-
6 x 51 meter.............270 15.300,-

Transparente panoramatelte
Ring for tilbud 

Almindelige telte
Pris pr. stk. incl. moms

(9 m bred - sidehøjde 2,2 m - kiphøjde 3,8 m)
Størrelse Antal personer Pris
9 x 3 meter.................  25 1.900,-
9 x 6 meter.................  50 3.100,-
9 x 9 meter.................  80 4.650,-
9 x 12 meter............... 110 5.950,-
9 x 15 meter............... 135 7.250,-
9 x 18 meter............... 160 8.550,-
9 x 21 meter............... 190 9.850,-
9 x 24 meter............... 215 11.250,-
9 x 27 meter............... 240 12.500,-
9 x 30 meter............... 265 13.800,-
9 x 33 meter............... 290 15.100,-
9 x 36 meter............... 315 16.400,-
9 x 39 meter............... 340 17.700,-
9 x 42 meter............... 365 19.000,-
9 x 45 meter............... 390 20.350,-
9 x 48 meter............... 415 21.650,-
9 x 51 meter............... 440 22.950,-

NYHED
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e Almindelige telte 
Pris pr. stk. incl. moms 

(12 m bred - sidehøjde 2,2 m - kiphøjde 4,4 m)
Størrelse Antal personer Pris
12 x 9 meter................. 110 5.900,-
12 x 12 meter............... 140 7.900,-
12 x 15 meter............... 180 9.850,-
12 x 18 meter............... 210 11.900,-
12 x 21 meter............... 250 13.700,-
12 x 24 meter............... 280 15.650,-
12 x 27 meter............... 320 17.600,-
12 x 30 meter............... 360 19.550,-
12 x 33 meter............... 400 21.500,-
12 x 36 meter............... 430 23.450,-
12 x 39 meter............... 470 25.400,-
12 x 42 meter............... 500 27.400,-
12 x 45 meter............... 540 29.200,-
12 x 48 meter............... 580 31.200,-
12 x 51 meter............... 610 33.200,-

Innerline/tæppe
Ring for tilbud 

Innerliner til 9 og 12 meters telte.
Få samlet pris på telt med innerliner.
Ønskes der gulvtæppe klare vi også dette.
Farve efter ønske. 

Sid inde men ude i naturen, tag skoven med ind i 
teltet. skovturs bannere til ophængning i siderne 
af teltet.

Almindelige telte store
Pris pr. stk. incl. moms

(18 m bred - sidehøjde 2,2 m - kiphøjde 6,7 m)
Størrelse Antal personer Pris
18 x 15 meter................270 17.500,-
18 x 18 meter............... 320 21.800,-
18 x 21 meter............... 380 26.000,-
18 x 24 meter................430 30.250,-
18 x 27 meter..............  480 34.450,-
18 x 30 meter............... 540 38.650,-
18 x 33 meter............... 594 42.900,-
18 x 36 meter............... 648 47.400,-
18 x 39 meter............... 702 51.300,-
18 x 42 meter............... 756 55.500,-
18 x 45 meter............... 810 59.750,-
+ krantillæg - ring for priser.

Glas gavlende
Pris pr. stk. incl. moms

For 6, 9 og 12 meters telte.
Pris 6 m 500,-
Pris 9 m 600,-
Pris 12 m 800,-
Glastag til 6 meters telte 400,-
Glastag til 9 meters telte 500,-

Scene
Pris pr. stk. incl. moms

Skal musikken være i top, skal de op!
Scene 40 cm i højden - 100 kr. pr. m2 + opsætning.
Front til scene pr. meter 20,-

Bemærk: Der skal min. være 4 mand, som er 
behjælpelig ved opstilling/nedtagning af 

12 mtr. telte, hvis ikke andet er aftalt, ellers 
beregnes opstillings/nedtagningsgebyr.

Bemærk: Til 18 meters telte tilkommer et 
krantillæg for opstilling og nedtagning.

Ring for yderlige information/priser.
Der skal være min. 8 mand, som er 

behjælpelig ved opstilling/nedtagning, af 
18 mtr. telte, hvis ikke andet er aftalt, 

ellers beregnes opstilling/nedtagningsgebyr.

NYHED
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Da vi er en af Vestjyllands største festudlejere, har vi valgt 
at melde os ind i brancheforeningen: Foreningen af danske festudlejere.
Det kan varmt anbefales at besøge deres hjemmeside: 
www.festudlejer.dk - hvor man har mulighed for at hente inspiration til 
festen med mere.
Samtidig har vi netop gennemført de seneste kurser inden for teltopsætning 
og indretning.

Køkkentelt
Pris pr. stk. incl. moms

6 x 6 m telt 
Plastgulv
220 volt ovn 
Køleskab
Lyskæde m/ klare pærer
Bord med vask og koldtvandshane 
3 borde, 80x200 cm
2 stk. 12-koppers kaffemaskine incl. filtre 
1 vinåbner til bord
2 skraldespande
1 strømtavle, 380 volt, 4 x 220 volt stik 

Pris ex. transport 4.200,-

Dørparti til telte
Pris pr. stk. incl. moms

Nu med rigtig dør ind i teltet.
Slip for vind - luk døren efter dig...!!
Pris 1.000,-

Eksklusive sider til vores telte

Tinghøj Service Udlejning har netop udviklet disse 
eksklusive sider til vores telte. Siderne er lavet i hvid 
aluminium med hærdet glas.
Dette giver oplevelsen af det unikke - det er som at 
sidde i festsalen - dog bare hjemme i haven.
Teltsiderne passer til alle vore telte.
Forhør om prisen.

Lejer sørger selv for indretning.
Vi stiller med 1 mand til opsætning og 

nedtagning af teltet. Lejer stiller med 2 mand.
Video:

Telte med 
faste sider

Regler for telte
Fra 1 januar 2021 skal alle telte der opstilles over 100m2 have et certifikat, med 
mindre der forelægger en byggetilladelse.
ALLE telte fra Tinghøj Service Udlejning bliver naturligvis Certificeret, så vores 
kunder ikke skal sørge for byggetilladelse, for at benytte vores telte.
Bemærk: Lejer man et telt over 100m2 hvor ovenstående ikke er opfyldt, kan 
myndighederne straffe lejer med bøder.
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Pris pr. stk. incl. moms 
Lav en anderledes og spændende 
dessert. Lad gæsterne selv lave 
deres gammeldags isvaffel 
2.900,-

Incl. i prisen er:
25 ltr. flødeis / 8 ltr. guf / 110 vafler / 2 is-skeer / Isbar

Vælg mellem: 
Baban- Kæmpe solbær-Nanok/Smarties-Bourban 
Vanilje- Kakao-lakrids
Nougat knas-jordbær-toms skildpade-rom og ro-
sin-dumle-Cookie Dough- bobblegum/popstar-caffe 
latte
Solbær sorbet-Ananas sorbet-kokos is-æblesorbet 
-Amerikas-Brownie-Jordbær sorbet
Økologisk jordbær-Økologisk chokolade-økologisk 
nougat + flere varianter
Ekstra vafler kan tilkøbes.

Køle- & frysetrailere
Pris pr. stk. incl. moms

Mini køletrailer
Leje pr. uge/weekend 1800,-
Den mobile køle/frysetrailer Ideel til øl, vand, 
madvarer m.m.
Indv. mål: h 180 x b 170 x l 380 cm 
(Køletrailer med plads til 6 paller).
Eltilslutning 220V. - Lasteevne 1750 kg. Total 2700 
kg. - Synsfri sammenkobling.
Leje pr. uge/weekend 2.500,-
Reol for køletrailer (2 m) 200,-

Isterningerne til festen
Pris pr. stk. incl. moms 

1 pose isterninger 2 kg, pr. pose 35,-
1 pose knust is 2,4 kg, pr. pose 35,-
Store mængder kan leveres i fryser.
HUSK! Ved store arrangementer lejer vi også vores 
frysetrailer ud (se mere på denne side).
Isterningmaskine (stor kapicitet) 700,-

Isbar og is-skeer skal rengjorte retur til 
Tinghøj Service Udlejning

Skal afleveres rengjort - ellers påregnes gebyr.

Jukeboxe, karaokeanlæg og lydanlæg
Pris pr. stk. incl. moms 

Brug din computer, Ipad, Ipod eller smartphone og 
lyt til din egen musik.
Pris 800,-
Lej en jukebox med over 2500 forskellige musiknum-
re. Pris incl. levering og afhentning.

   Jukebox   Karaoke    Maxi  Digital
  Rød zone:
  Esbjerg, Varde 
  Holsted og Ribe 1.800,-    2.200,-    2.000,-
  Grøn zone:
  Henne, Lunde, Ølgod, Grindsted, Brørup 
  Roager og Rejsby 1.900,-    2.300,-    2.100,-
  Blå zone:
  Vejen, Gram 
  og Skærbæl  2.000,-    2.400,-    2.200,-

Ekstra højttalere, pr. stk. 200,00 (kun gældende ved 
leje af jukebox).

Pølsebar
Pris pr. stk. incl. moms

Lej en pølsebar/vogn 
Er det natmaden, rejsegildet eller receptionen
- så har vi vognen.
• Uden brug af strøm.
• Gasgrill og gryde.
Pris pr. dag ekskl. gas 600,-

Ekstra udstyr
Pølsekoger, 220 V 200,-
Pølse-steger, 220 V 250,-
Brødrister, lille, 220 V 200,-
Brødrister, stor, 220 V 250,-
Industriovn, kraft, 380 V, 16 Amp 800,-
Industriopvaske maskine pr. dag  1.500,-
Kogeplade dobbelt til kraft 500,-
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Pris pr. stk. incl. moms

Ølmærker
Carlsberg   Carlsberg 1883
Tuborg    Tuborg classic 
Royal pilsner    Royal classic 
Royal Classic Økologisk  Royal Økologisk
Ale nr 16   Kronbourg 1664 
Blanc-Hancock høker pilsner Hancook Beer pilsner
Fanø Rav   Heiniken Pilsner
Albani pilsner   Albani Classic
+ flere varianter. 
Kulsyre pr. brudt fustage 25 kr.
Krus til fadøl  Dagspris

Scanbeer
Sæt ekstra gang i festen - lej vores scanbeer koncept 
og få en sjov aften. Hvilket bord drikker flest øl?
Ring for mere info.

Barer
Pris pr. stk. incl. moms 

Lille anlæg, 1 hane 200,-
Enkelt anlæg, 1 hane 250,-
Stort anlæg med bar, 2 haner 400,-
Lille bar 100,-
Stilladsbar, 3 m, uden anlæg 300,-
Bar uden anlæg 200,-
Bambusbar til tema-festen               300,-
Tavler til baren  35,-

LED lys bar hjørne, L:82, B: 82, H: 110 600,-

LED lys bar lige, L:92, B:82, H:110 600,-
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Pris pr. stk. incl. moms

Leje pr. gang 1.250,-
Prisen er incl. varer til 250 portioner.
Ekstra portioner kan købes.
Kræmmerhuse medfølger.

Slush Ice
Pris pr. stk. incl. moms

    

Et hit til festen!!
Populær til både børn og voksne.
Slush Ice maskiner
Maskine m/ 2 kamre
Leje pr. gang  850,-
Maskine m/ 3 kamre
Leje pr. gang    1.000,-

2 liter saft 80,-
10 liter saft 400,-
1ltr. saft giver 5 liter færdig- blandet slush ice.

HUSK
Sugerør m/ ske til sluch ice Dagspris
Krus til sluch ice Dagspris

Færdigblandede drinks på fustager

Nu også færdigblandede drinks på fustager.
Gør det nemt for barpersonalet- ens drinks hver 
gang.
Leveres I 10 liter og 20 liters fustager. 

Gin Hass    Gin tonic
Brandbil   Champagnebrus
Vodka rabarber   Vodka passion
Dark hurricane-flyversjus  + flere varianter  

Husk at bestille isterninger glas og sugerør til de 
kolde drinks.
Se det store udvalg på webshoppen. 
Uåbnede fustager tages selvfølgelig retur. 
Vand/Sodavand kan levers efter ønskes – der afreg-
nes kun efter hele brudte kasser. 

Sømblok
Pris pr. stk. incl. moms
 

Hvem slår først sømmet i bund...?
Der medfølger: 
1 hammer, 50 stk. 160 mm søm
1 stk. træstup
Pris 400,- Ekstra søm sælges.

Video: 
Sømblok
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Dobbelttoilet med tank
Pris pr. stk. incl. moms

2 V.I.P. toiletter på trailer, med lys, varme og vand-
skyllende kemisk toilet med tanke. Isoleret. 

Leje pr. uge/incl. weekend  2.700,-
Prisen er incl. tømning men ex. rengøring. 
Synsfri sammenkobling.

Toiletvogn (10 toiletter) 
Pris pr. stk. incl. moms

Toiletvogn med 10 vandskyllende toiletter og 4 
håndvaske. 
Leje pr. uge/incl. weekend  5.625,- 
Kunden rengør selv efter brug.
Synsfri sammenkobling.

To
ile

tt
erBlå enkelt toilet

Pris pr. stk. incl. moms

Enkelt toiletkabine med tank. Indeholder toilet og 
håndvask. Kapacitet ca. 250 besøg.
Leje pr. uge/incl. weekend  1.000,-
Prisen er incl. tømning, rengøring, toiletpapir og 
sanitetsvæske.

Blå dobbelt toilet
Pris pr. stk. incl. moms

Lej en toilettrailer med 2 stk. fastmonterede toiletka-
biner, indeholdende toilet og håndvask. Klar til brug, 
uden tilslutning til vand og kloak.
Kapacitet ca. 600 besøg.
Leje pr. uge/incl. weekend  2.000,-
Prisen er incl. tømning, rengøring, toiletpapir og 
sanitetsvæske.

Urinal
Pris pr. stk. incl. moms

Urianl til 4 pesoner
Leje pr. uge incl. weekend       1.875,- 
(ex. lev. og afhentning)

Lettere kan det ikke gøres!

Alt i toiletter
- Handicaptoiletter

- Badevogne
- Vacum toiletter
- Festivaltoiletter

Festivalshegn

Ring og forhør.... 

Royal dobbelt toilet med pumpe
Pris pr. stk. incl. moms

Toiletvogn med varmtvandsbeholder og afløbskværn med pumpe, som 
kan pumpe 25 m væk.
Slanger og kabler medfølger. Synsfri sammenkobling.
Leje pr. uge incl. weekend  2.500,-
(ex. rengøring, lev. og afhentning).

Eksklusiv toiletvogn til dem som vil give gæsterne 
en særlig oplevelse.
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Pris pr. stk. incl. moms

Hoppeborge til alle aldre - vælg mellem Cowboy, 
Robin Hood eller Giraf
Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 1.500,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         3.500,-
Hel uge, incl. weekend  5.550,-

Rutchebaner
Pris pr. stk. incl. moms

Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 2.000,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         3.500,-
Hel uge, incl. weekend  5.550,-

Hoppepuder
Pris pr. stk. incl. moms

Hoppepude, 7 x 7 x 0,6 meter
Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 1000,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         1.600,-
Hel uge, incl. weekend  2.800,-

Hoppepude 9 x 9 x 0,7 meter
Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 1100,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         1.800,-
Hel uge, incl. weekend  3.000,-

Minihoppepude, 4 x 6 x 0,3 meter
Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 850,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         1.100,-
Hel uge, incl. weekend  1.850,-

Hoppepude AIR TRACK - 3x15 m lang hoppepude
Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 950,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         1.500,-
Hel uge, incl. weekend  2.600,-
Kun til private

Sjov Challenge bane til store og 
små - 16 mtr. lang
Pris pr. stk. incl. moms

Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 2.500,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag         3.500,-
Hel uge, incl. weekend  6.000,-

Husk at bestille i god tid!

Se  bagsiden og få mere information 
vedrørende offentlig arrangementer.

Blæserne bruger 220V.

Lej kun hos de professionelle udlejere!

HUSK! 
Hvis dit arrangement er åbent for 
offentligheden skal der altid søges 

polititilladelse. Alle vores forlystelser er 
synet og godkendt og er forsynet med de 

nødvendige forsikringer. 
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Pris pr. stk. incl. moms

Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 1.200,-
Pris pr. weekend: Lørdag - søndag 2.000,-
Hel uge incl. weekend 4.500,-

Hoppeborg/rutchebane
Pris pr. stk. incl. moms

Hverdage fra mandag-torsdag pr. dag 1.500,-
Pris pr. weekend: Lørdag - søndag 2.500,-
Hel uge incl. weekend 4.000,-

Sumobrydning
Pris pr. stk. incl. moms

Sumobrydning for børn
Der medfølger: 2 dragter, 2 hjælme og 3 x 3 m
måtte. Juniordragter:
Hverdage, mandag-torsdag, pr. dag 700,-
Weekendleje: Fredag, lørdag og søndag         1.200,-
Hel uge, incl. weekend 2.500,-
Sumobrydning for voksne
Der medfølger: 2 dragter, 2 hjælme og 3 x 3 m 
måtte. Voksnedragter:
Hverdage, mandag-torsdag, pr. dag 900,-
Weekendleje: Fredag, lørdag og søndag  1.500,-
Hel uge, incl. weekend 2.500,- 
Sumobrydning for både børn og voksne - komplet 
sumopakke med 4 dragter 
Der medfølger: 2 dragter til børn, 2 dragter til 
voksne 4 hjelme, kampunderlag
Her er der mulighed for, at både små og store kan 
prøve kræfter - altid et sikkert hit!!
Hverdage, mandag-torsdag, pr. dag 1.500,-
Weekendleje: Fredag, lørdag og søndag 2.300,-
Hel uge, incl. weekend 4.500,-

Rodeotyr
Pris pr. stk. incl. moms 

Hos Tinghøj Service Udlejning har du nu mulighed 
for at leje en rodeotyr, hvor lejer selv sørger for 
betjening og opsyn.
Pris pr dag  4.000 ,-
Ved flere dage indhent tilbud.
Grundig instruktion medfølger.
Er i på jagt efter den ultimative aktivitet til Jeres fest 
eller arrangement, så er en rodeotyr et godt valg 
som vil falde i alles smag.

Hoppefabrikken
Pris pr. stk. incl. moms

Lej 4 aktiviteter... 
En kæmpesucces til 
byfesten m.m
Kort sagt - alt til alle aldre!
Pris pr. dag 5.500,-
Pris pr. weekend: Lørdag - søndag 9.500,-
Hel uge incl. weekend 15.000,-

Sammensæt selv dit legeland.
Der tages forbehold for udlejede forlystelser. 
Ring og hør nærmere.

Bemærk!
Der skal være min. 4 personer som er 
behjælpelig ved opstilling/nedtagning.

Store boksehandsker 
til sumobrydning 
udlejes pr. dag 

for 300,00

Video: 
Hoppeborg 

Sumobrydning
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Pris pr. stk. incl. moms

Dette er et helt nyt koncept, som er udviklet af 
Tinghøj Service Udlejning.

Derfor er vi de eneste i hele Danmark, der nu kan til-
byde denne sjove aktivitet til byfesten, fødselsdags-
festen, konfirmationen åbent hus arrangementer, 
golfstævnet, gadefesten og
meget mere - kun fantasien sætter grænsen!!

Hverdage fra mandag-torsdag, pr. dag 600,-
Weekendleje: Fredag, lørdag og søndag 1.500,-
Hel uge incl. weekend 2.500,-

Mønt i glasset
Pris pr. stk. incl. moms

God konkurrence til byfester og lign. Gevinsten 
kunne være en øl/ sodavand eller slush ice.

Hurtig indtjening for foreningen. 
Pris pr. dag  250,-

Funny bikes
Pris pr. stk. incl. moms

Hverdage fra mandag til torsdag pr. dag               150,-
Weekendleje. Fredag, lørdag og søndag 300,-
Hel uge incl. weekend 500,-
Galge til ringridning på Funny Bikes
Pris pr. gang 300,-

Festligt indslag til stor jubel for publikum!!!

Kraftprøvemaskine
Pris pr. stk. incl. moms

Kraftprøvemaskine for voksne...
Test din styrke. Hvem kan få klokken til at ringe? 
Lej den til f.eks. gade/by- eller privatfest.
Hverdage fra mandag-torsdag, pr. dag 1.000,00
Weekendleje: Fredag, lørdag og søndag 1.500,00
Hel uge incl. weekend 2.500,00

Indhegning af kraftprøvemaskine 200,00

Kraftprøvemaskine for børn...

Børnene skal også have en 
chance for at få
klokken til at ringe....

Hverdage fra mandag-torsdag, pr. dag 500,-
Weekendleje: Fredag, lørdag og søndag 1.200,-
Hel uge incl. weekend 2.150,-

Festcykel
Pris pr. stk. incl. moms

Festcykel!!! (lav sjov med værten)
Cyklen laver strømmen til båndoptageren, der
spiller i samme takt som der trædes i pedalerne.
Så kan gæsterne prøve om de kan synge sangen. - 
Sang medfølger.
Pris pr. gang 350,-

Skyd golfbolden hen i 
hul 19, og der vil 
automatisk blive

skænket shots op.

Kan du lede en 2-krone 
ned i ølglasset?
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Lej til børnefødselsdagen
eller konfirmationsfesten....

Pris pr. dag: 1.250,- 
Kun til private arrangementer. Måler 5 x 5 mtr. 
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Trailer kan lejes til hjemtransport. Det hele står til afhentning i 
trailer. 

Pris inkl. leje af trailer pr. dag: 1.500,-
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Levering/afhentning
Pris pr. stk. incl. moms 

Lej en lukket trailer til hjemtransporten af de
lejede varer. - Pris 250,-

Kunden sørger selv for læsning og aflæsning af 
traileren. Totalvægt: 750 kg - Lasteevne: 400 kg.
Indvendig mål: 236 x 140 x 160 (LxBxH).

 

Levering/afhentning
Pris pr. stk. incl. moms 

For levering/afhentning beregnes min. 350,-

Hvis kunden selv ønsker at afhente, skal det være i 
lukket bil eller lukket trailer.

Mad til festen....

Bemærk!
Der tillægges 1,5% i miljøomkostninger 

af hele lejebeløbet.

Vi kan varmt anbefale:

• Lucullus Mad & Vin  
  Grindsted, 
  Tlf.: 75 32 03 18

• KRÆS, Varde 
   Tlf.: 75 22 00 04

• Pia’s Køkken, Agerbæk  
   Tlf.: 23 23 07 97
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Skal I holde fest..? 
”Afterski Party” - ”Bierfest” 

”Grisefest” - Temafest

STOR SKRÆM 
PRIS 4500,-

SKRÆM MED 
PROJEKTER

Barer pr. stk. 500,- 
Fronten kan udskiftes efter jeres ønske - dog mod mer betaling

 Et helt unikt øl-koncept med kæmpe storskærm. Alle kan konstant følge, hvor 
mange øl det enkelte bord har købt. Konkurrence der skaber mersalg.

Total tyrolerpyntning, guirlander, flag, stakit, barer, borde, 
bestik, billetter, præmier m.v.- og fadøl i stride strømme.

Til den mindre fest vises forbruget på 2 stk. 40” TV-skærme.
Sjov og skæg ting som får enhver fest igang. Kontakt os for mere info: 75 26 14 86

Grisefest 
Vi har pynten til ”Grisefesten”. Flag, parasoller mv.

Ring for uforpligtende tilbud
Barer pr. stk. 300,-

Se de enkelte produkter på vores online bestilling: www.tsudlejning.dk  23

https://rosenlundweb2.dk/webshop/articles/tinghoj#TyrolerfestOktoberfest
https://rosenlundweb2.dk/webshop/articles/tinghoj#TyrolerfestOktoberfest
https://rosenlundweb2.dk/webshop/articles/tinghoj#TyrolerfestOktoberfest
http://www.tsudlejning.dk


Info om firmaet www.tsudlejning.dk Medlem af 
Brancheforningen

Danske Festudlejere

Find os på 
Facebook

Levering/betingelser:
For levering og afhentning beregnes min. 350,00 kr.
Kunden har erstatningspligt overfor evt. beskadigelse, eller bortkomst af lejede varer. Såfremt der er mangler eller 
beskadigelser ved modtagelsen af varen, bedes De kontakte os hurtigst muligt.

Lejer har i lejeperioden det totale ansvar for telte, service, borde, stole, hoppepuder, hoppeborge m.m. Tinghøj Ser-
vice Udlejning fralægger sig ethvert ansvar.

Ret til prisændringer forbeholdes. 
Se vores leje- og leveringsbetingelser på www.tsudlejning.dk

Godkendelse og forsikringer:
De aktiviteter der kræver godkendelse, gennemses og synes hvert år af Teknologisk Institut. Der er ligeledes tegnet 
de lovpligtige erhvervsansvars- samt produktansvarsforsikring.

Forsikringerne dækker ikke skader der kan ske på brugerne under benyttelse af aktiviteterne. Alle aktiviteter benyt-
tes på eget ansvar, og det er derfor den private ulykkesforsikring, der bør dække hvis der skulle ske uheld.

Nye regler for telte 1. januar 2021
Fra 1 januar 2021 skal alle telte der opstilles over 100m2 have et certificat, med mindre der forelægger en byggetil-
ladelse.

ALLE telte fra Tinghøj Service Udlejning bliver naturligvis Certificeret, så vores kunder ikke skal sørge for byggetilla-
delse, for at benytte vores telte.

Bemærk: Lejer man et telt over 100m2 hvor ovenstående ikke er opfyldt, kan myndighederne straffe lejer med bøder.

Offentlige arrangementer:
Et godt råd - lej kun hos de professionelle udlejere...

Hvis dit arrangement er åbent for offentligheden, så skal der altid søges om en polititilladelse. Det er udelukkende 
arrangørens ansvar, at der skaffes tilladelse, såfremt der ingen tilladelse foreligger, kan politiet lukke aktiviteterne 
og straffe med bøde. Den nye lov kræver at alle aktiviteter, som er omfattet af bekendtgørelse om forlystelser, skal 
være under konstant opsyn, hvis ikke, skal de lukkes ned.

Et godt råd er altid at søge polititilladelse inden annoncering/markedsføring påbegyndes.

Yderligere info på adressen: www.teknologisk.dk

Persondatapolitik for Tinghøj Service Udlejning:
Tinghøj Service Udlejning registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til en hver tid 
gældende regler herfor.

Vi indsamler eller behandler ikke oplysninger, som ikke er relevante for formålet. Se mere på www.tsudlejning.dk

Tinghøj 
    Service Udlejning
Tinghøj 
    Service Udlejning

v/Svenning Kjær Pedersen 
Stilbjergvej 37, Tinghøj, 6800 Varde 
Tlf. 75 26 14 86 · www.tsudlejning.dk 

Find os på 
Instagram
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